
1. Ústní zkouška z předmětů navazujících na společnou část 
maturitní zkoušky  

Žák posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021 přihlášený k maturitní zkoušce v 
jarním zkušebním období nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího 
jazyka, pokud si je zvolil ve společné části. Žák se však může rozhodnout, že tyto zkoušky 
vykoná. Žák se může rozhodnout, že vykoná dobrovolně jen zkoušku z českého jazyka a literatury 
nebo jen zkouškou z cizího jazyka, případně obě. Tato zkouška je dobrovolná zkouška povinné 
profilové části maturitní zkoušky, její výsledek 1- 4 se započítává do celkového hodnocení 
maturitní zkoušky. V případě hodnocení „5 – neprospěl“ viz dále. 

Pokud by chtěl zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované mezinárodní 
jazykové zkoušky, musí i v tomto případě řediteli školy písemně sdělit, že bude tuto zkoušku konat 
a to do 30. dubna 2021.  

Pozn.: Pro možnost nahrazení je rozhodující počet profilových zkoušek, ke kterým se žák 
přihlásil na přihlášce k maturitní zkoušce do 1. 12. 2020, ne kolik jich dobrovolně či povinně 
absolvuje. 

Pokud se žák zkoušky nezúčastní (ať již omluven nebo neomluven) nebo ji vykoná neúspěšně, 
na maturitním vysvědčení nebude z příslušného předmětu hodnocen, tedy neúspěch celkové 
hodnocení neovlivní.  

Pokud žák uspěje ze všech ostatních povinných předmětů, dostane maturitní vysvědčení 
(na kterém nebude hodnocení ústní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo/z cizího 
jazyka).  

Pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy, a to nejpozději 
do 30. dubna 2021 viz přiložená žádost. Toto sdělení se stane součástí maturitní dokumentace. 
Pokud žák vykoná zkoušku úspěšně, bude hodnocen stupněm prospěchu dle kritérií stanovených 
ředitelem školy (známkami 1 - 4), v případě, že neprospěl, má z daného zkušebního předmětu 
nárok na dva opravné pokusy. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a do tří dnů omluví svou neúčast 
u zkoušky a ředitel školy tuto omluvu uzná, zůstává mu náhradní a dva opravné pokusy. V případě, 
že se ke zkoušce přihlásil, ale bez omluvy se nedostavil nebo ředitel školy omluvu neuznal, přichází 
žák obdobně jako za běžné situace o řádný termín a zbývají mu dva opravné pokusy. Ve všech 
těchto případech nicméně žák obdrží vysvědčení, pokud úspěšně vykonal ostatní povinné 
profilové zkoušky a didaktické testy (pokud didaktické testy měl konat). Do pěti let od 
úspěšného ukončení vzdělávání může konat náhradní či opravné zkoušky, v případě úspěšného 
vykonání opravné nebo náhradní zkoušky je žákovi vystaveno nového maturitní vysvědčení (s 
doplněnou úspěšně vykonanou zkouškou/zkouškami), původní vysvědčení žák vrátí. Tato 
skutečnost včetně identifikačních čísel vysvědčení bude zaznamenána v maturitní dokumentaci.  

Důležité!!!  

Tato úprava modelu maturitní zkoušky platí pouze pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 
žáky posledních ročníků (bez ohledu na formu vzdělávání) a nevztahuje se na zkoušku z cizího 
jazyka, který není vázán na společnou část.  

2. Vysvědčení za 2. pololetí  

V posledním ročníku středního vzdělávání se předává žákům vysvědčení v posledním vyučovacím 
dni posledního týdne před zahájením společné části maturitní zkoušky – jak vyplývá z § 3 odst. 
1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku.  

Ve vazbě na posunutí termínu konání didaktických testů bude období školního vyučování 
stanoveno až do neděle 23. května 2021. Pokud ředitel školy nestanoví žákům dny volna na 
přípravu k maturitní zkoušce před konáním didaktických testů, je 21. květen 2021 dnem, kdy se 
předává vysvědčení. Pokud bezprostředně předtím stanoví ředitel školy dny volna, tak se předává 
vysvědčení poslední den vyučování před tímto volnem.  

Den, kdy se předává vysvědčení na GJK, je stanoven ředitelem školy na 14. května 2021. 


